Værd at Obstipation
vide om obstipation
Baggrund:
Obstipation er forbundet med mange ubehagelige konsekvenser for patienten, bl.a. almen utilpashed, kvalme, nedsat appetit, abdominale smerter samt evt. forlænget indlæggelsestid.
Ofte er fokus rettet mod behandling af obstipation snarere end forebyggelse.
Mål: at identificere patienter med risiko for udvikling af obstipation under indlæggelse, således at obstipation under indlæggelse forebygges.
(Kilde: Klinisk retningslinje: Vurdering af risiko for obstipation hos voksne indlagte patienter, Nationalt Clearinghouse for sygepleje).

Definition:
North American Diagnosis Association (NANDA) definition på akut obstipation:
”Reduktion i normal antal afføringer ledsaget af vanskelig eller ufuldstændig passage af afføring
og/eller ekstrem hård, tør afføring”.
Til definitionen knytter sig følgende karakteristika, hvor et eller flere skal være til stede:
1. Hård knoldet afføring
2. Afføring to eller færre gange pr. uge
3. Forlænget og problematisk defækation
Karakteristika, der kan være til stede, er: Aftagende tarmlyde, følelsen af utilstrækkelig tømning eller at
tarmen er fuld.
(Kilde: Klinisk retningslinje: Vurdering af risiko for obstipation hos voksne indlagte patienter, Nationalt Clearinghouse for sygepleje).

Faktorer, der betinger og påvirker den normale tarmfunktion

Johnsen, Gerd, Forebyggelse af obstipation, i: N. Beyer m.fl. Inaktivitet og immobilitet—i et
tværfagligt perspektiv, København: Munksgaard Danmark 2010, s. 118.

Værd at vide
Anamnese
om obstipation
Dansk oversættelse af: Constipation Risk Assessment Scale (CRAS)

Kilde: Klinisk retningslinje: Vurdering af risiko for obstipation hos voksne indlagte patienter, Nationalt Clearinghouse for sygepleje).

Værd at vide
Anamnese
om obstipation
Bristol Scalaen

Obstipation og fysisk aktivitet
Immobilitet og inaktivitet påvirker tarmens funktion ved:
at nedsætte gennemblødningen med deraf følgende forringet udveksling af nærings– og affaldsstoffer
at hæmme peristaltikken, hvilket kan resultere i
forlænget passagetid, og at afføringen ikke når
ned i rectum og starter defækationsprocessen
at hindre en optimal defækationsstilling
Kilde: Johnsen, Gerd, Forebyggelse af obstipation, i: N. Beyer m.fl. Inaktivitet
og immobilitet—i et tværfagligt perspektiv, København: Munksgaard Danmark 2010, s. 117.

Kilde: Fysisk aktivitet—håndbog om forebyggelse og behandling, Sundhedsstyrelsen 2011.

Optimal siddestilling ved defækation
Kilde: Johnsen, Gerd, Forebyggelse af obstipation, i:
N. Beyer m.fl. Inaktivitet og immobilitet—i et tværfagligt perspektiv, København: Munksgaard Danmark
2010, s. 117.

Kommunikation
Jocalyn Lawlers regler om at overkomme forlegenhed
Den australske professor i sygepleje, Jocalyn Lawler, opstiller en række regler ift. at overkomme forlegenhed i forbindelse
med sygepleje. Reglerne kan indtænkes, når sygeplejersken skal tale med patienten om noget så privat som obstipation, afføringsmønster m.v.:
Reglen om føjelighed og kontrol, Reglen om afhængighed, Reglen om blufærdighed, Beskyttelsesreglen, Fysisk og psykisk
uniformering, Minifismer, I enrum, Den private samtale.
Her uddybes to af begreberne:
Minifismer:
Minifisme betyder, at man (verbalt eller non-verbalt) minimerer størrelsen, betydningen eller voldsomheden af patientens oplevelse. Minifismer kan bringe situationen under kontrol, så begge undgår forlegenhed og støtter dem i en opfattelse af, at
alt er normalt. Minifismer skaber en tolerant atmosfære i plejesituationer. Humor kan også anvendes til at dæmpe forlegenhed og genvinde kontrol over en vanskelig situation.
Fysisk og psykisk uniformering:
Uniformen symboliserer en professionel, som kan håndtere en pinlig situation f.eks. intim kropspleje, så den bliver acceptabel for begge parter. Uniformen skaber distance til den seksualitet, som forbindes med intim kroppleje. Sygeplejerskens væremåde som f.eks. at vise, at "jeg har kontrol over situationen," "jeg er professionel" og "jeg har prøvet dette mange gange
før," er en personlig kompetence.
Lawler, Jocalyn. Bak skjermbrettene, Sykepleie, somologi og kroppslige problemer. Gyldendal Akademisk, Norge Kap. 7, side 162-183.
Tellervo, Jorit. Jocalyn Lawlers regler om at overkomme forlegenhed. Sygeplejersken 2003; 12:20.

Motiverende spørgsmål:

*herunder f.eks.:
Hvor ofte går du på toilettet? Afføringskonsistens?

Ved du noget om, hvordan dit helbred og dit velbefindende hænger sammen med det, du spiser?
Ved du noget om, hvordan dit helbred og dit velbefindende hænger sammen med dine vaner omkring afføring?
Ved du noget om, hvordan dit helbred og dit velbefindende hænger sammen med, hvordan du
bevæger dig, er fysisk aktiv og laver øvelser?
Må jeg spørge til dine toiletvaner?*
Må jeg spørge til dit mønster i forhold til at have
afføring?*
Må jeg spørge til hvordan din afføring ser ud?*

Hvilken type afføring har
du? (vis Bristol Scala)
Er der problemer med at
komme af med afføringen?
Hvor lang tid bruger du
pr. toiletbesøg?
Bruger du afføringsmidler? Hvis ja, hvilke produkter? I hvor lang tid?
Og med hvilket resultat?
Hvordan er din siddestilling, når du går på toilettet?
Registrering af andre oplevelser som har påvirket
din tarmfunktion f.eks.
rejser eller ændring i levevis?
Kilde: Johnsen, Gerd, Forebyggelse af obstipation, i: N. Beyer
m.fl. Inaktivitet og immobilitet—i
et tværfagligt perspektiv, København: Munksgaard Danmark

Efter inspiration af: Miller, W.R. Motivationssamtalen i sundhedssektoren. København: Hans
Reitzels Forlag, 2009.

Laksantia

Kilde: Johnsen, Gerd, Forebyggelse af obstipation, i: N. Beyer m.fl. Inaktivitet og immobilitet—i et tværfagligt perspektiv, København: Munksgaard Danmark 2010,
s. 126.

Laksantia rekommandationslisten i Region Nordjylland
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